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Distribuição Gratuita

 Balões, bandeiras e fogueiras! Pernambuco já deu início a tão esperada festa de São João e o 
Jornal do Sertão separou a programação dos principais festejos juninos do interior do Estado, 
com atrações que envolvem os mais diversos ritmos. São João> Pág. 12

Aeroporto

Visita presidencial

Chagas

Serra Talhada consegue ho-
mologação e pode dar início 
às operações. Sebastião Oli-
veira articulou em Brasília.

Líderes pernambucanos re-
cebem Bolsonaro, que visitou 
Petrolina e anunciou crédito 
para o município e Vale do São 
Francisco.

Após retiro, moradores de Ibi-
mirim sofrem com surto de 
Doença de Chagas e chamam 
atenção da Secretaria de Saú-
de do Estado.

Olha pro céu, meu amor
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Força Política
No comando de Petrolina há quase três 
anos, Miguel Coelho mostrou-se hábil ao 
converter seu grande apoio político em 
obras e investimentos para o município.

Economia > Pág. 7

Economia > Pág. 5

Saúde > Pág. 10

Política > Pág. 3
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Reprodução Internet

Divulgação

Jonas Santos 
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Antônio Bezerra de Melo
Diretor Geral 

Estamos no decorrer do últi-
mo mês  do  primeiro semestre 
do ano.  Um período tradicio-
nalmente alegre e festivo no 
calendário  nordestino. Época 
em que as comemorações se 
realizam principalmente nas 
regiões  interioranas. Nesse 
mês, reverenciamos, Santo 
Antônio, São João e São Pedro.  
Festas de santos que carregam 
características bem peculiares,  
tanto na culinária quanto nas 
indumentárias e  músicas que  
animam  as  festividades. Além 
da alegre decoração, a forma 
de vestir ganha  um colorido  
todo especial. Essa é uma das 
festas mais tradicionais do  
calendário festivo nordestino,   
perdendo lugar  apenas para 
o carnaval.   O Xote, o Forro e 
o Baião, são os ritmos influen-
ciados pela época. Fogueiras, 
fogos e balões, compõem, cla-
reiam e enchem de cores as 
noites juninas. Comida a base 
de milho tomam conta da culi-
nária.   Como não poderia dei-
xar de ser, o Jornal do Sertão 
dedica a capa desta edição  a 
essa tradicional festa. .  O São 
João teve início como uma 
festa pagã, realizada para co-
memorar  o solstício de verão 
do Hemisfério Norte (Fenô-
meno astronômico que marca 
o início do verão).  Quando ela 
chegou ao  Hemisfério Sul,  foi 
ligada ao solstício de inverno, e  
com o passar do tempo,  essa 
comemoração de  origem pagã, 
passou a  integrar o calendário 
católico. Curioso com o nível de  
desenvolvimento econômico 
observado em Petrolina, o Jor-
nal do Sertão resolveu  ouvir o 
prefeito do município, Miguel 
Coelho,  para  entender qual 
equação foi usada para trans-
formar a  cidade num canteiro 
de obras,  num   momento em  
que  todos  só  falam em crise.  
Você é nosso convidado, Entre, 
a casa é sua; Boa Leitura!

FIQUE POR DENTRO

Editorial

Vou me 
a p r o v e i t a r 
deste espa-

ço aqui no Jornal do Sertão 
para registrar e arquivar as 
sacadas que podemos cha-
mar de “Literárias”, por 
conterem enorme inteligên-
cia de quem bolou os ditados 
e/u os trocadilhos. Elas já 
são publicadas nos “Uátisá-
pis” da vida, mas, como diz 
a Globo: Vale a pena ver de 
novo. Principalmente quan-
do se tem um neto – o xará, 
Artur – que vive catando es-
sas curiosidades, anotando 
e me repassando. Assim, ve-
jamos as interpretações exa-
geradas, ao pé da letra, de 

várias palavras corriqueiras 
do nosso idioma: - Abrevia-
tura - Ato de abrir carro de 
polícia. Cálice - Ordem para 
ficar calado. Catálogo - Ato 
de se coletar coisas rapida-
mente. Destilado - Aquilo 
que não está do lado de cá. 
Detergente - Ato de prender 
indivíduos suspeitos. Nova-
mente - Aquele que renova 
sua maneira de pensar. Sim-
patia - Concordando com a 
irmã da mãe. Talento - Ca-
racterística de alguma coisa 
devagar. Volátil - Sobrinho 
avisando ao tio onde vai. E 
finalizando, Unção - Erro de 
concordância, pois o correto 
seria: Um é. E eu disse fina-

lizando só para poder mudar 
de assunto, pois a lista des-
sas definições definitivas é 
imensa.

Vamos então para outro 
foco interessante sobre a 
nossa língua portuguesa que 
é quando se compara a re-
dação de palavras cujas pro-
núncias são extremamente 
semelhantes. Lá vamos nós: 
- A diferença entre Doida e 
doída é um acento. Porém, 
assento não tem acento, pois 
assento é embaixo e acento é 
em cima. Embaixo é junto e 
em cima é separado. Na sex-
ta, logo após a sesta, comprei 
uma cesta. Asso um cervo na 
panela de aço e que será ser-

vido pelo servo. Para come-
çar o concerto, tiveram que 
fazer um conserto no piano. 
Uma mulher vivida é sem-
pre mais vívida, profetiza e 
profetisa. E Calça é uma coi-
sa que se bota e Bota é uma 
coisa que se calça. Agora, 
para encerrar mesmo essas 
citações, eis como o moço 
que publicou isso na inter-
net finaliza com um concei-
to gramatical: - Oxítona é 
Proparoxítona.

Esse texto também foi 
publicado no BLOG DO 
JARTUR (......) vez que não 
são concorrentes e a Liber-
dade de Imprensa ainda vi-
gora no País de Cabral.

desde 2006
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A Faculdade de Integra-
ção do Sertão (FIS), loca-
lizada em Serra Talhada, 
finalmente recebeu a auto-
rização para a implementa-
ção do curso de Psicologia 
na Instituição. Entre os dias 
10 de junho e 14 de julho, a 
unidade vai realizar as ins-
crições para o Processo Se-

Com muita tecnologia, o 
Juá Garden Shopping está 
recebendo, desde o mês de 
maio, a Exposição Mundo Ju-
rássico, com muitas réplicas 
em tamanho real, com sons e 
movimentos. Gratuita, a ex-
posição conta com 13 réplicas 
de espécimes como o tiranos-
sauri rex, pterossauro, veloci-

Com a chegada do mês 
dos namorados, a Catedral 
de Nossa Senhora das Dores, 
em Caruaru, está preparando 
o Jantar dos Namorados, no 
Bacos Recepções, no dia 12 
de junho, a partir das 20h. A 
proposta da Catedral é em-
balar os casais, em um mo-
mento romântico, ao som da 

De 24 a 28 de julho, o mu-
nicípio de Sertânia vai rece-
ber a 47ª Exposição Especia-
lizada em Caprinos e Ovinos 
de Sertânia (EXPOCOSE). O 
evento é considerado a maior 
festa do município e umas das 
maiores do Estado, aquecen-
do de forma significativa a 
economia local. Atualmen-

letivo do Vestibular 2019.2, 
onde, ao todo, a FIS vai dis-
ponibilizar 200 vagas de en-
sino para o curso superior. 
O vestibular está previsto 
para acontecer no próximo 
dia 21 de julho e o edital vai 
ser disponibilizado no site 
da unidade (www.fis.edu.
br).

raptor, e outros. O shopping 
também está com uma área 
interativa, onde são expostos 
textos e histórias sobre os di-
nossauros, além de uma loji-
nha de souvenires. As visitas 
podem acontecer de segunda 
a sábado, das 10h às 22h, do-
mingos e feriados, das 14h às 
20h.

música de Gilberto e Banda, 
em um ambiente todo pen-
sado para o momento. O va-
lor da senha por casal é de 
R$ 100 e dá direito a uma 
tábua de petiscos + prato 
principal, acompanhado de 
suco ou refrigerante. Mais 
informações pelo telefone 
(81) 3721-1642.

te, a cidade é considerada 
a Capital Nordestina da 
Caprinocultura, com um 
rebanho de mais de 210 mil 
animais, segundo o IBGE. 
A festa, gratuita, ainda vai 
receber diversos shows, 
como Marília Mendonça, 
Nico Batista, Ávine Vinny, 
entre outros.

Vestibular
FIS oferta novo curso

Dinossauros
Shopping Juá conta com exposição inédita

Namorados
Catedral de Caruaru promove jantar

Caprinocultura
EXPOCOSE acontece em julho

OBSERVATÓRIO JS
José Artur Paes Vieira de Melo
jartur1205@gmail.com
blogdojartur.wordpress.com

SACADAS LITERÁRIAS
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Em Pernambuco, Bolsonaro se reúne com 
governadores e visita Petrolina

Manifestações 
durante visita

Presidente cumpriu agenda no Estado, onde tratou questões como a reforma da previdência e 
entregou residencial do Minha Casa Minha Vida, no Sertão

No último dia 24 de maio 
o Presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) cumpriu sua agenda em 
Pernambuco. O chefe do execu-
tivo nacional posou em Recife e 
participou, logo em seguida, da 
reunião da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene), onde esteve ao 
lado de Governadores da região 
Nordeste, no Instituto Ricar-
do Brennand (IRB). Também 
participaram do encontro os 
ministros de Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto, e de 
Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes.

A agenda do Presidente teve 
ainda como destino a cidade de 
Petrolina. Acompanhado por 
Paulo Câmara, ele realizou a en-
trega de 472 unidades habita-

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br cionais do Residencial Morada 

Nova, do Programa Minha Casa 
Minha Vida. "Quando comple-
tei 35 anos, meu pai teve sua 
casa própria, eu vi o semblante 
dele e alegria de um momento 
como este”, relembrou. O in-
vestimento nesse empreendi-
mento foi de R$ 47,2 milhões 
e beneficiou mais de 1,8 mil 
pessoas. Durante a cerimônia, 
Bolsonaro enalteceu o estado. 
“Não há recompensa maior do 
que estar entre amigos. Meu 
coração é pernambucano”, afir-
mou. Na cidade, o Presidente 
foi recepcionado pelo Senador 
Fernando Bezerra Coelho e pelo 
prefeito de Petrolina, Miguel 
Coelho. 

Apoio à Reforma
Jair Bolsonaro aproveitou a 

sua visita para pedir apoio à re-

Política

forma da Previdência. Ao todo, 
dez governadores do Nordeste 
estiveram reunidos com ele du-
rante a reunião da Sudene. “Faço 
um apelo aos senhores governa-
dores do Nordeste. Temos um 
desafio que não é meu, mas tam-
bém dos senhores, independente 
da questão partidária, que é a re-
forma da Previdência, sem a qual 
não podemos sonhar em colocar 

em prática parte do que estamos 
tratando aqui. Faz justiça a re-
forma da Previdência, que cobra 
menos de quem tem menos e 
mais de quem tem mais”, disse. 
O superintendente da Sudene, 
Mário Gordilho, também apro-
veitou a ocasião para pedir ajuda 
dos governadores para a criação 
do Plano Regional de Desenvol-
vimento do Nordeste.

A visita do Presidente Bolso-
naro ao Estado atraiu diversos 
manifestantes. Os atos tiveram 
início já em frente ao Instituto 
Ricardo Brennad, onde acon-
teceu a primeira reunião na 
Capital, com governadores de 
diversos estados. De um lado, 
manifestantes que criticavam os 
cortes nas verbas para a educa-
ção e a proposta para a Reforma 
da Previdência. Do outro, pesso-
as carregavam cartazes a favor 
da Reforma e pediam uma CPI 
que investigue o Supremo Tri-
bunal Federal (STF), contra o 
bloco de parlamentares chama-
do “Centrão”.

No domingo (26), apoiado-
res do governo do atual presi-
dente foram às ruas de diversas 
cidades do País. Em Recife, a 
Avenida Boa Viagem foi tomada 
por manifestantes que também 
apoiaram os ministros da Justi-
ça, Sérgio Moro, e da economia, 
Paulo Guedes. De acordo com a 
organização do evento, 65 mil 
pessoas participaram. 
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 Reunião na Sudene contou com a presença de dez chefes de Estado
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Petrolina deve contar com 
investimentos do Governo Federal

Empreendedores de Salgueiro recebem 
evento do Banco do Nordeste

Crédito de R$ 500 milhões será investido em infraestrutura e fruticultura do municí-
pio e região do VSF

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Em sua primeira visita 
oficial a Pernambuco, o Pre-
sidente Jair Bolsonaro este-
ve em Petrolina, cumprindo 
a sua agenda. Durante a sua 
visita, Bolsonaro anunciou 
que a cidade sertaneja vai 
receber investimentos do 
Governo Federal em infra-
estrutura e incentivo à fruti-
cultura. O Presidente foi ao 
município para inaugurar o 
conjunto residencial Morada 
Nova, do Minha Casa Minha 
Vida.

Em coletiva de impren-
sa, Bolsonaro garantiu que 
grandes investimentos já 
estão programados para a 
região, sendo parte deles 
destinados para Petrolina e 
o restante para o Vale do São 
Francisco, através de linhas 
de crédito da Caixa Econô-
mica Federal (CEF), sendo 
destinados para fruticultura 
e obras. "Em relação à parte 
local, a Caixa está lançando 
uma linha de R$ 500 mi-
lhões em toda essa região 
do São Francisco", infor-
mou o presidente da CEF, 

O Banco do Nordeste, 
a fim de divulgar as van-
tagens dos créditos de mi-
crofinanças, realizou um 
evento com diversos em-
preendedores do municí-
pio de Salgueiro e regiões 
vizinhas. 

Cerca de 380 clientes do 
BNB passaram pelo Giná-
sio Poliesportivo Francisco 
Torres, no último dia 28 de 
maio, para participarem do 
Acelera Microcrédito Ban-
co do Nordeste, em bus-
ca de conhecer tudo sobre 
as vantagens dos créditos 
de microfinanças do BNB, 

Economia
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I Encontro dos Representantes da CAAPE 
no Triênio 2019-2021 em Caruaru

CAAPE realizou vacinação contra a gripe 
em todo o Estado

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)
Endereço: Rua Rui Calaça, 54 - Espinheiro/Recife/PE - 
CEP: 52.020-110 | Telefones: (81) 3223.0902 / 3231.4121
www.caape.org.br / Facebook CAAPE.Oficial / Instagram caape_oab

O I Encontro dos Representantes da CAAPE no Triênio 2019-
2021 reuniu os representantes da CAAPE nas Subseccionais e os 
presidentes das Subseccionais da OAB-PE, no sábado (04/05), no 
Senac de Caruaru. No encontro, que em sua abertura contou com a 
presença do presidente da OAB-PE, Bruno Baptista, o presidente da 
CAAPE, Fernando Ribeiro Lins, apresentou todos os programas e as 
ações da CAAPE, entre eles a vacinação contra a gripe, o CAAPE + 
Psicologia, o Hospeda + CAAPE, a volta do Plano odontológico Clin e 
o Maternidade Legal. Ainda durante o evento, Fernando Ribeiro Lins 
ressaltou que o desafio de sua gestão é ampliar os serviços oferecidos 
pela CAAPE para todo o estado. Também foi informado que o pro-
grama Anuidade Zero será nacionalizado pelo Conselho Federal da 
OAB, passando a contar, ainda, com diversos parceiros de comércio 
eletrônico. Ao final, o presidente da Subseccional da OAB-PE Carua-
ru, Fernando Santos Jr., anfitrião do encontro, agradeceu a escolha 
da sua cidade e colocou à disposição sua experiência de ex-represen-
tante da CAAPE.

A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAA-
PE) realizou durante todo o mês de maio seu programa gratuito de 
vacinação contra a gripe para advogadas, advogados e estagiários 
de Direito regularmente inscritos na OAB-PE e adimplentes com a 
anuidade. A vacina disponibilizada foi a tetravalente, que combate os 
vírus H1N1, H3N2 e outras cepas. A campanha, que aconteceu em 
todas as Subseccionais da OAB-PE e no Recife, foi um sucesso. Além 
das vacinas disponibilizadas pela CAAPE, algumas Subseccionais e 
a própria entidade conseguiram mais doses das vacinas, em parce-
ria com a Prefeitura, para contemplar mais advogadas, advogados e 
estagiários. 

Fernando Ribeiro Lins, presidente da CAAPE, apresentando os pro-
jetos da CAAPE junto de Bruno Baptista, presidente da OAB-PE,  
Fernando Santos Jr, anfitrião do evento e Deivson Alves, diretor 
da CAAPE 

Pedro Guimarães, ao lado 
do Presidente. O prefeito 
Miguel Coelho considerou 
a visita positiva para des-
travar recursos em obras 
na cidade. O gestor acredita 
que, após a sinalização de 
Bolsonaro, além da linha de 
crédito da Caixa, a duplica-
ção da BR-428, e a constru-
ção de viadutos na Sete de 
Setembro devem ser inicia-
das no segundo semestre. 
"Nossa expectativa é já em 
julho ou agosto anunciar 

grandes obras. Além dis-
so, tivemos uma reunião 
importante com os direto-
res da Caixa nessa agenda, 
que asseguraram o destra-
vamento de recursos que 
estavam contingenciados 
para o Bodódromo entre 
outras intervenções. Então, 
novamente, o resumo é que 
a força política está sendo 
decisiva para mais progres-
so em Petrolina", avaliou 
Miguel após a visita presi-
dencial.

Agroamigo e Crediamigo, 
voltados para empreen-
dedores rurais e urbanos, 
agricultores familiares e 
comerciantes em geral. “O 
objetivo do evento é divul-
gar a força do microcrédi-
to do banco do Nordeste, 
gerando oportunidades de 
negócios para toda a re-
gião, ampliando o horizon-
te dos produtores rurais e 
empreendedores de modo 
geral, com isso melhorando 
o volume de aplicação de 
recursos na região e conse-
quentemente a economia”, 
explica Lucas Eduardo, 

Gerente de Operações do 
Agroamigo. 

Durante o evento, os 
participantes contaram 
com uma feira de produtos 
de clientes do Agroamigo 
e Crediamigo, palestra so-
bre empreendedorismo, e 
prestação de serviços so-
ciais, como exame de vista, 
aferição de pressão e exa-
me de glicemia.

Em Petrolina, Presidente entregou empreendimento 
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O objetivo é divulgar a 
força do microcrédito do 
BNB
"
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Aeroporto de Serra Talhada já tem 
permissão para iniciar operações
Após espera, Unidade consegue homologação que atende exigências da Azul

O Aeroporto de Serra 
Talhada finalmente pode 
dar início às operações. De 
acordo com o deputado fe-
deral Sebastião Oliveira, 
um importante passo foi 
dado para concluir as in-
tervenções necessárias que 
permitem a inserção na 
rota da aviação comercial. 
Trata-se da conclusão da 
homologação da Estação 
Meteorológica de Superfí-
cie Automática (EMS-A). 
A informação foi repassada 
ao parlamentar pernambu-
cano, no último dia 29 de 
maio, pelo diretor de In-
vestimentos da Secretaria 
Nacional da Aviação Civil, 
Eduardo Bernardi. “A aqui-
sição da EMS-A atendeu 
uma exigência da compa-
nhia aérea Azul para operar 
em Serra Talhada. Trata-se 
de um equipamento de úl-
tima geração que envia em 
tempo real para as aerona-
ves, todas as informações 
climáticas que o piloto pre-
cisa para decolar e pousar 

com a máxima segurança”, 
explicou Sebastião Oliveira. 

Após reunião com o Se-
cretário, ainda no mês de 
abril, o deputado anunciou 
que a homologação estava 
prestes a acontecer. “Foram 
necessárias várias idas e 
idas e vindas a Brasília, além 
de muita articulação, para 
que o Sertão do Pajeú fosse 

contemplado com uma das 
primeiras EMS-A do país. 
Com essa etapa concluída, 
independente dos serviços 
de terraplanagem e da cons-
trução da cerca que faltam 
ser finalizados, o nosso ae-
roporto já tem condições de 
iniciar os trabalhos, operan-
do dois voos semanais”, con-
cluiu Sebastião Oliveira.

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br
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Sebastião Oliveira realizou articulação em Brasília para conseguir homologação

Onde a está o amor no segundo maior pais cristão do mundo ? 
Onde está a tolerância no pais mais multicultural do planeta ? Lem-
brando que amar é querer bem, e que tolerar é apenas discordar 
do outro pacificamente. Nesta era de extremos os paradoxos são 
banais. A informação jorrando caoticamente em aplicativos na pal-
ma da mão, sem cerce, manipulada, e usada como argumento em 
discursões circulares. Nenhum lado consegue ver as qualidades do 
outro, nem reconhecer os próprios defeitos. No ato de ler, ilogica-
mente "nunca se leu tanto, e nunca se interpretou e se escreveu tão 
mal". A ética segue a lógica particular de cada um, de cada estratifi-
cação social inclusive nas igrejas onde o dinheiro e o volume alto são 
imprescindíveis. As festas populares brasileiras, grande parte do 
nosso patrimônio imaterial, sendo completamente deturpados de 
seus elementos caracterizantes originais. Cada grande festa de São 
João no nordeste é como um museu pegando fogo. E por falar em 
fogo, há uma grande fogueira no Brasil onde artistas são queima-
dos, independente do lado que estejam politicamente. É lamentável 
ver que ícones da nossa cultura como Chico Buarque, Gilberto Gil, 
Nana Caymmi e Djavan (só para citar alguns) foram jogados em la-
dos separados dessa mesma fogueira. Cada um tem o direito de ser 
o que é e fazer da sua arte o que bem lhe convier. É lamentável ver 
gente defendendo golpe militar, onde a tortura é pratica comum, 
ou mesmo, o corte de verbas para educação, base de qualquer na-
ção evoluída. E como dizer tudo isso sem que você, caro leitor, não 
chegue a alguma conclusão de que lado estou nessa confusão toda 
?  Onde está o bom senso ? Onde está o caminho do meio ? Como 
disse um certo monge budista, a verdade reside entre as verdades. 
Encontre a sua e respeite a do próximo. Em paz. 

Sertão Esportivo

A nova era dos extremos

Cultura

Wagner Miranda Lima
Escritor, músico, compositor e cineasta
Fundador do grupo Matingueiros
matingueiros@gmail.com
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Rede hoteleira de Arcoverde espera 
atingir 100% de ocupação

Arcoverde deve receber o 
Programa Pernambuco Doce

Cerca de 1.250 leitos estão sendo ofertados em todo o município

O setor hoteleiro de Arco-
verde está com grande expecta-
tiva para o São João, que deve 
atrair centenas de turistas para 
o município, como vem aconte-
cendo nos últimos anos. Cerca 
de 12 hotéis e mais algumas 
pousadas oferecem aproxima-
damente 1.250 leitos, e o setor 
espera a ocupação de 100% das 
vagas nos finais de semana das 
festividades. "A rede hotelei-
ra da cidade está preparada. 
Temos excelentes opções de 
hospedagem, com pessoal ca-
pacitado e boas instalações", 
afirma o secretário municipal 
de Turismo e Eventos, Albérico 
Pacheco.

Conhecido pela tradição, 
multiculturalidade e segurança, 
o São João de Arcoverde atrai 
um público de diversas regiões. 
“O São João de Arcoverde está 
consolidado, porque é uma fes-
ta grande, mas muito voltada 
para as famílias. As pessoas se 
divertem com tranquilidade e 
segurança, sem falar que temos 
atrações musicais para todos os 
gostos. Mas, é claro, mantendo 
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festa serão entre R$ 2 milhões 
e R$ 2,5 milhões, sendo 50% 
de investimento da Prefeitura 
e os outros 50% do Governo 
do Estado e de parceiros da 
iniciativa privada", concluiu 
Albérico.

O São João de Arcoverde 
vai acontecer entre os dias 21 e 
29 de junho, em dez polos es-
palhados pela cidade.

e preservando a força das nos-
sas tradições como o autêntico 
forró pé-de-serra e samba de 
coco", assegurou o secretário. 
A expectativa é que o muni-
cípio receba cerca de 60 mil 
pessoas por dia, gerando um 
impacto econômico em torno 
de R$ 30 milhões somente no 
mês de junho. "Os recursos 
aplicados para a realização da 

A CEF - Clínica Escola de 
Fisioterapia da AESA recebe 
pacientes para atendimentos 
em reumatologia, traumato 
ortopedia, dermato funcio-
nal e terapias complementa-
res,  semanalmente, das ter-
ças às quintas-feiras. 

As terças-feiras são dedi-
cadas aos pacientes que ne-
cessitam de cuidados relacio-
nados às doenças reumatoló-
gicas, que se desenvolvem 
nos músculos, articulações, 
tendões e ligamentos, os 
atendimentos são realizados 
pelos estudantes do 5º perí-
odo do curso de Fisioterapia 
e orientados pela professo-

AESA I n f o r m a
Clínica Escola de Fisioterapia é um sucesso!

ra Jaqueline Siqueira. Nas 
quartas-feiras o atendimento 
é orientado pela professora 
Jullyana Mergulhão, que mi-
nistra a disciplina fisioterapia 
dermato funcional e coordena 
os trabalhos dos estudantes 
voltados para limpeza facial, 
manchas, tratamento de acne, 
tratamentos corporais pra ce-
lulite e gordura localizada; ini-
cialmente esses tratamentos 
estão sendo direcionados para 
funcionários e professores da 
Instituição.

Já nas quintas-feiras o pro-
fessor Marsilio Brasil desen-
volve junto com os universitá-
rios os tratamentos para doen-

ças e traumas, como também 
pós-operatório; a maior inci-
dência de patologias atendi-
das na Clínica Escola é pro-
blemas  e traumas em  coluna 
e joelho.  A paciente Maria 
de Fátima Torres chegou ao 
programa através de sua neta, 
que é estudante do 5º perío-
do em Fisioterapia; apresen-
ta  doenças na coluna, joelho 
e braço e confessa que sente-
-se muito melhor após iniciar 
o tratamento na clínica e que  
é muito bem atendida pelas 
alunas, o que traz mais âni-
mo para alcançar a melhora. 
Outra paciente entusiasmada 
com os resultados que vem 

obtendo é Lizandre Machado, 
professora da Instituição que 
está num processo de recupe-
ração após uma cirurgia para 
correção de fratura do úmero, 
a professora destaca o atendi-
mento muito acolhedor e res-

ponsável dos estudantes.A 
Clínica Escola de Fisioterapia 
está aberta a toda população, 
sendo possível agendar o ho-
rário de atendimento através 
do telefone (87) 99937-4397, 
que também é WhatsApp.

Uma comitiva de empreen-
dedores e micro empresários de 
Arcoverde, que atuam no ramo 
de doces e pastelaria, apoiada 
pela Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura, através do 
Centro de Inclusão, participou, 
durante o mês de maio, do II 
Encontro Sinddoces da Indús-
tria Alimentícia de Caruaru. 
A atividade aconteceu em um 
auditório do WA Hotel, na ca-
pital do agreste. No encontro, 
representantes da Fiepe, Sebrae 
e Sesi também estiveram pre-
sentes. Na ocasião foi anuncia-
do que, durante o mês de julho, 
Arcoverde receberá a visita do 
Programa Pernambuco Doce, 
que é uma iniciativa da Secre-

taria do Trabalho, Emprego e 
Qualificação do Estado, em par-
ceria com o Sebrae e o Sindicato da 
Industria de Doces e Conservas 
Alimentícias de Pernambuco - 
Sinddoces. Através do programa, 
os empreendedores do setor re-
ceberão atendimento personali-
zado, com a visita de consultores 
que irão orientar sobre o merca-
do, processo de produção, ques-
tões jurídicas e acesso ao crédito, 
entre outros assuntos de interes-
se dos participantes. No plane-
jamento estão previstas etapas 
que englobam diagnóstico, ma-
peamento de processos, manual 
de boas práticas, rotulagem até 
rodadas de negócios e de crédito 
com instituições financeiras.

Expectativa é atingir 100% de ocupação durante os finais de semana

Encontro reuniu empreendedores em Caruaru 
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Amanda Oliveira_Secretaria de Assistência Social
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Parceria entre Sebrae e prefeitura leva 
conhecimento para empreendedores
Através de palestras e oficinas gratuitas, empreendedores de Juazeiro têm 
oportunidade de aperfeiçoar seus negócios

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

Através de uma parceria 
entre o Sebrae e a prefeitura 
de Juazeiro, centenas de em-
preendedores têm a chance de 
buscar qualificação na cidade 
durante todo o ano. Uma sé-
rie de palestras e oficinas gra-
tuitas estão sendo oferecidas 
na Sala do Empreendedor às 
quartas e sextas-feiras agên-
cia do Sebrae, por meio do 
projeto Sexta da Oportunida-
de. A iniciativa visa fomentar 
o empreendedorismo local. 
"A ideia foi unir forças com o 
município para incentivar o 
espírito empreendedor dos ju-
azeirenses, oferecendo a eles 
suporte necessário para plane-
jar a abertura de um negócio, 
capacitá-los na área de atendi-

mento e vendas e apresentar 
ferramentas que vão torná-los 
confiantes e preparados para 
empreender e consolidar seus 
serviços e produtos no merca-
do", frisou o gerente regional 
do Sebrae, Carlos Cointeiro.

A busca por conhecimento 
levou a doceira Ariane Pereira 
para a palestra que foi realiza-
da no dia 29 de maio. “A Co-
municação para atendimento 
e vendas”, foi o tema da última 
palestra do mês, que foi minis-
trada pela jornalista e coach 
Isabella Ornellas. "Me identi-
fiquei com vários pontos abor-
dados na palestra e pretendo 
aperfeiçoar a comunicação 
para melhorar a divulgação do 
meu produto. Sei que buscar 
capacitação é o caminho certo 
e vou aplicar cada vez mais a 
comunicação para obter me-

lhores resultados nas vendas", 
conta Ariane, que está inician-
do no negócio e quer se capaci-
tar na área de vendas, para al-
cançar um público mais amplo 
e fidelizar a sua clientela.

Para o mês de junho, a 
programação de capacitações 
será aberta no dia 5, na Sala do 
Empreendedor, com a oficina 
"Educação Sanitária – Lan-
chonete, bares e restaurantes", 
voltada para os empreende-
dores que atuam nesses seg-
mentos ou pretendem abrir 
um negócio na área. Já no dia 
12 de junho, será ministrada a 
oficina "Beleza e estética mas-
culina" e, no dia 19, é a vez das 
mulheres buscarem conhe-
cimento na oficina "Beleza e 
estética feminina". Ambas são 
destinadas a potenciais empre-
endedores e contarão também 

com a parceria do Instituto 
Embelleze. A programação do 
mês encerra-se no dia 26 de 
junho com a oficina "SEI Com-
prar", que será ministrada no 
auditório do Sebrae e é desti-
nada a microempreendedores 
individuais (MEI). 

Para participar das capaci-
tações, os interessados podem 

se inscrever gratuitamente na 
Sala do Empreendedor, locali-
zada na Praça Dr. José Inácio 
(Praça da Misericórdia), Cen-
tro da cidade, ou na agência 
do Sebrae, na Rua Coronel 
João Evangelista (Rua da 28), 
também no Centro. Para mais 
informações, basta ligar para 
(74) 3612-0827. 
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Divulgação

Capacitações gratuitas são voltadas para quem quer empreender
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Com obras e investimentos Petrolina 
retoma o protagonismo regional

Filho de uma das mais tradicionais famílias políticas do estado, Miguel Coelho  entrou cedo 
na vida parlamentar. Em 2014, aos 23 anos, conseguiu o feito de se tornar o parlamentar mais 
jovem da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E em 2017 faria pela primeira vez a campa-
nha que o levou à cadeira do chefe do Executivo.  Bem avaliado pela população, Miguel segue a 
receita da família pautando sua vida pública com temas a exemplo da educação, agricultura, 
economia, segurança hídrica e desenvolvimento regional. Formado em direito empresarial, 
em São Paulo; e criador de movimentos suprapartidários como a União pelo Nordeste, Miguel 
Coelho concedeu entrevista ao Jornal do Sertão, que apresentamos a seguir.

Jornal do Sertão: Prefei-
to, conta ao seu favor, um irmão 
deputado federal e ex-ministro 
de estado, outro irmão deputado 
estadual e um pai senador, que 
é líder do governo que já enviou 
dois ministros à Petrolina e agora 
anuncia a vinda do próprio presi-
dente Bolsonaro. O que esperar 
de uma gestão com essa conjun-
ção de forças?

Miguel Coelho: Desde o 
início do nosso governo, e até na 
nossa própria campanha política, 
nós propusemos fazer de Petroli-
na uma cidade com força política. 
Que a força política seria o catali-
zador para impulsionar os inves-
timentos, para poder resgatar o 
protagonismo regional e nacional 
de Petrolina. E os números que 
você fala são dos primeiros três 
meses de 2019, mas se a gente 
olhar 2017 e 2018 pode ver quan-
to que essa força política trouxe 
de investimento. Alguns núme-
ros podem ajudar a retratar: em 
apenas dois anos, nós tivemos 
mais do que o triplo de convênios 
assinados do que a outra gestão 

Carlos Laerte (CLAS)

em oito anos. Então isso mostra 
que a força de você ter um sena-
dor da República, ter um deputa-
do federal e agora um deputado 
estadual isso se reverbera em 
convênios, em outra palavras, em 
investimento para Petrolina. É 
só olhar os investimentos feitos 
pelo próprio governo federal na 
duplicação da Avenida 7 de Se-
tembro, com a recuperação dela, 
com os viadutos que vão iniciar 
agora entre os meses de maio e 
junho. Só esse conjunto de obras 
são algo em torno de R$ 35 mi-
lhões, é só pegar agora o maior 
investimento em recapeamento 
que estamos fazendo nas princi-
pais avenidas de Petrolina, que 
é convênio, seja de emendas ou 
de dinheiro a fundo perdido do 
governo federal, investimento de 
R$ 15 milhões. A construção de 
seis a 10 creches novas, que esta-
mos construindo, a possibilidade 
de a gente poder reabrir 12 postos 
de saúde no período de apenas 
um ano, que tivemos agora nes-
te último ano que fechou. E tudo 
isso só está sendo possível porque 

a gente está tendo portas abertas 
em Brasília. A saúde mesmo, ela 
por si só já opera um déficit que 
precisa ser administrado. Mas no 
ano passado, nós conseguimos 
chegar muito próximo de zerar 
esse déficit. Foi como, aumentan-
do os impostos? Não, a gente teve 
emendas de custeio, tivemos um 
repasse maior do Ministério da 
Saúde e, também, óbvio né, um 
trabalho da parte interna da pre-
feitura para poder contingenciar 
despesas, diminuir gastos com 
pessoal e transformar dinheiro li-
vre em investimento em diversas 
áreas que o cidadão tanto precisa. 
Então a força política que a gente 
tanto vendeu, que tanto falamos, 
ela está se concretizando e a po-
pulação percebe isso no volume 
de investimentos que Petrolina 
vem ganhando. 

JS: Com sua saída do PSB, o 
PSDB tem ensaiado uma aproxi-
mação com o senhor visando sua 
entrada no partido. Como andam 
as tratativas?

MC: Olha, a saída do PSB 
foi algo natural, primeiro porque 

todo o grupo político do qual eu 
faço parte já tinha saído do par-
tido, tanto o senador Fernando 
Bezerra quanto o deputado Fer-
nando Filho, e também foi um 
encerramento de uma etapa; sou 
grato, reconheço o papel impor-
tante que o PSB teve no início 
da minha trajetória política, mas 
a página virou, é momento de 
escrever um novo capítulo e te-
mos algumas opções, dentre elas 
o PSDB, mas também todos os 
partidos que configuram a base 
de oposição aqui do Governo do 
Estado e também na base de si-
tuação da esfera federal, são boas 
alternativas. E o fator determi-
nante para nossa escolha vai ser 
aquele partido que possa nos dar 
as melhores condições de poder-
mos reforçar o trabalho que já 
estamos fazendo em Petrolina, 
mas também que a gente possa 
apontar um ciclo de mudança 
para todo estado de Pernambuco.  

JS: Por falar em Pernambu-
co, nós sabemos que não tem sido 
muito fácil a liberação de recur-
sos do governo do estado e das 
emendas parlamentares. Como o 
senhor tem lidado com isso?

MC: Eu não tenho é dependi-
do do governo do Estado, porque 
se fosse para depender a gente 
estaria numa situação muito 
mais delicada. O governo do Es-
tado deve emendas minhas ainda 
de 2016, então se esse dinheiro 
já tivesse chegado a tempo, nós 
já teríamos concluído a Casa de 
Parto, que a gente precisa entre-
gar à população de Petrolina. En-
tão se for para a Saúde, somando 
todos os repasses de farmácia, de 
atenção, programas de vacina, do 
próprio SAMU, somam mais de 
R$ 7 milhões em repasses atrasa-
dos que o governo do Estado não 
manda. Eu entendo o momento 

de crise que Pernambuco vive, 
porém também o governador 
não pode deixar de cumprir com 
as suas obrigações, mas enquan-
to o governador não cumpre com 
as suas, nós recorremos à Brasília 
e, graças à força política, temos 
conseguido tirar esse buraco que 
o governo do estado vem causan-
do.

JS: Recentemente o senhor 
teve de lidar com o Ministério 
Público que proibia a realização 
do São João no Pátio Ana das 
Carrancas. O senhor e seus secre-
tários se sentaram com o MPF, 
Aeronáutica e Infraero, ficando 
acordado que o evento continua 
no pátio em 2019. Tendo em vis-
ta os custos para o município por 
que o São João de Petrolina é tão 
importante para a prefeitura?

MC: O  Ministério Público 
não proíbe, ele recomenda; e a 
gente sempre discutiu de forma 
muito transparente, muito res-
peitosa, tanto com o Ministério 
Público Federal quanto com o 
Ministério Público do Estado, 
como o Tribunal de Contas, en-
fim... Todos os órgãos de fis-
calização e de controle, e essa 
solução que encontramos para 
o ano de 2019 foi fruto de mui-
to diálogo e entendimento que 
2019 poderia continuar, mas em 
contrapartida em 2020 a prefei-
tura precisaria buscar um novo 
espaço para fazer o seu evento 
junino. E o São João é um evento 
de extrema importância por quê? 
Não só o São João, mas todos 
eventos culturais de qualquer ci-
dade, porque vende a cidade para 
fora de seus limites e se for uma 
festa bem organizada, uma festa 
que tem uma boa entrega, você 
atrai turistas, você atrai oportu-
nidades de negócios. A prefeitura 
de Petrolina, no nosso mandato, 
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Prefeito integra  tradicional família política do Estado

Para Miguel, Plano Diretor deve envolver diversos órgãos que agreguem
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vem sempre valorizando a festa. 
Vou lhe dar aqui um outro nú-
mero: em 2016, na antiga gestão, 
a iniciativa privada pagou algo 
em torno de R$ 50 mil para fa-
zer exploração do São João, é um 
valor irrisório. Em 2017 já foi um 
valor de R$ 500 mil, em 2018 já 
foi para R$ 750 mil e, em 2019, 
já foi para R$ 1 milhão. Então ou 
o governo passado não valoriza-
va sua festa ou não sabia vender 
a sua festa, porque nós estamos 
fazendo uma festa muito melhor 
do que era feito antes, com uma 
entrega muito melhor e com um 
custo muito menor do que era fei-
to na gestão passada. Então isso 
mostra o nosso compromisso de 
transparência, isso mostra nosso 
compromisso com o zelo do di-
nheiro público e mostra a nossa 
preocupação de ter um retorno 
do investimento, porque todo 
investimento - que esse ano está 
orçado em mais ou menos R$ 6 
milhões que a prefeitura vai gas-
tar no São João – isso tem em 
movimentação na cidade uma 
cifra superior a R$ 240 milhões, 
que se você fizer uma conta rápi-
da isso vai dar de retorno de R$ 
10 a R$ 15 milhões de impostos 
que serão arrecadados durante o 
período junino, então a prefeitu-
ra sai no lucro. E é por isso que o 
São João se torna tão importante, 
como também as pessoas passam 
a conhecer. 

JS: A participação popular 
e de algumas das principais en-
tidades de Petrolina, a exemplo 
da FIEPE, CDL e Sindilojas estão 
contribuindo para a construção 
do novo Plano Diretor do muni-
cípio. O senhor acredita que essa 
ferramenta vai realmente melho-
rar questões importantes como 
mobilidade, acessibilidade e 

ordenamento urbano?
MC: Sem dúvida, o Pla-

no Diretor é a espinha dorsal de 
qualquer município. Até porque 
é ele que determina para onde 
a cidade vai crescer, em quais 
fatores ela vai crescer, em quais 
setores ela vai crescer, seja aces-
sibilidade, seja agronegócio, seja 
indústria, comércio etc.; como 
trata de mobilidade, como trata 
de segurança, de economia e tan-
tas outras frentes. E é importante 
a prefeitura não ter essa prepo-
tência de fazer um projeto tão 
importante sozinha.

 O nosso conceito de admi-
nistração pública não é ser uma 
ilha, muito pelo contrário, é ser 
agregador. É por isso que a par-
ticipação da FIEPE, do CDL, da 
Sindilojas, da sociedade civil or-
ganizada, através do conselho de 
engenharia, do conselho de ar-
quitetura, da OAB, tantos outros 
órgãos representativos tornam 
esse debate ainda mais rico. E o 
que a gente pode dizer já de an-
temão é que já estamos na etapa 
final, fazendo os últimos ajustes, 
e de que esse novo Plano Diretor 
que vai vigorar pelos próximos 
10 anos da cidade, ele vai ser um 
impulsionador de negócios, não 
apenas pelo fato financeiro, mas 
também porque vai possibilitar 
uma nova geração de empregos, 

geração de oportunidades envol-
vendo o micro e pequeno em-
presário, pequeno comerciante, 
o produtor rural. Eu devo estar 
recebendo a versão final até final 
do mês do mês de maio. Nossa 
equipe deve levar aí mais uns 15 
dias para poder fazer uma análi-
se profunda e, após isso, vamos 
enviar à Câmara Municipal de 
Vereadores.

JS: A prefeitura está reali-
zando obras de recapeamento 
em diversas vias de Petrolina; 
Avenida Cardoso de Sá, das Na-
ções, Integração. Qual a previsão 
do governo para a realização das 
obras de saneamento e asfalta-
mento em bairros mais distantes 
do centro, como Dom Avelar, 
Santa Luzia, Padre Cícero e Jar-
dim Amazonas?

MC: A questão da pavimen-
tação é importante, por mais que 
a área central tenha mais visibili-
dade, mas as primeiras ruas que 
o nosso governo começou a fazer 
em 2017 e 2018 e continua fazen-
do em 2019 foi na periferia de 
Petrolina, espalhados em bairros 
dos mais distintos, como Pedro 
Raimundo, Jardim Amazonas, 
Cohab VI, o São Gonçalo, vamos 
entrar agora no Fernando Ida-
lino, no Henrique Leite, temos 
projetos para também ainda no 
meio do ano começar na Terra 
do Sul, São Jorge, no Dom Ave-
lar, Santa Luzia, e alguns bairros 

da área central também que não 
podem ficar de fora, como Vila 
Eduardo, Gercino Coelho, Km 2, 
enfim... e outros bairros que tam-
bém estão previstos. Fizemos um 
compromisso na nossa campa-
nha de poder fazer um total de 
200 ruas pavimentadas; pelos 
cálculos da Secretaria de Infra-
estrutura, nós vamos fechar a 
nossa primeira gestão com nú-
mero superior a 300, então a 
promessa vai ter sido cumprida 
com folga. Mas a gente também 
entende que isso não resolve o 
problema de Petrolina toda, até 
porque pelas nossas estimati-
vas, são mais de 1.200 ruas que 
precisam ser pavimentadas, en-
tão estamos falando de resolver 
algo em torno de 20% a 25% 

O nosso conceito de 
administração pública 
não é ser uma ilha, muito 
pelo contrário, é ser 
agregador

"

Fizemos um compromis-
so na nossa campanha de 
poder fazer um total de 
200 ruas pavimentadas; 
pelos cálculos da Secre-
taria de Infraestrutura, 
nós vamos fechar a nossa 
primeira gestão com nú-
mero superior a 300

"
dessa demanda. Precisa fazer 
mais? Precisa, mas a gente não 
pode querer resolver o proble-
ma de 124 anos de Petrolina em 
quatro anos.

JS: Como a prefeitura de 
Petrolina tem lidado com a re-
gularização e escrituração de 
residências nos bairros perifé-
ricos?

MC: Pela nossa estimativa, 
Petrolina tem mais de 20 mil 
casas a serem regularizadas e o 
Petrolina Legal tem a meta de, 
nesses próximos dois anos, en-
tregar pelo menos 10 mil. É o 
que queremos fazer para poder 
realizar o sonho da pessoa de 
ter a documentação da sua casa 
própria e não ficar mais naque-
le medo, naquele receio, de que 
apareça um novo dono a qual-
quer momento. A gente está 
trabalhando junto aos agentes 
financeiros, como Caixa Eco-
nômica e Banco do Brasil, para 
que possa resolver. Importante 
destacar que desde o início do 
nosso mandato, nós já entre-
gamos algo em torno de 3 mil 
a 3.500, entre títulos de posse e 
escrituras.

JS: Água tratada, sanea-
mento e a construção de creches 
nos núcleos de irrigação. Estas 
são algumas das reivindicações 
das famílias que vivem nos pe-
rímetros públicos irrigados de 
Petrolina. Quando a prefeitura 
vai equacionar efetivamente es-
ses problemas?

MC: Olha, o maior pro-
blema é que a prefeitura nun-
ca teve autonomia para poder 
administrar as áreas irrigadas, 
porque sempre foi de responsa-
bilidade da Codevasf, e quando 
foi agora, na semana passada, 

a prefeitura mandou um ofício 
para a Codevasf dizendo que 
tem, sim, o interesse de poder 
assumir, de municipalizar, os 
núcleos irrigados, seja o Nilo 
Coelho, seja o Maria Tereza, 
Bebedouro, Nova Descoberta, 
e os demais. Com isso a pre-
feitura passa a ter a obrigação 
agora efetiva de poder levar 
água tratada e levar esgoto, o 
que antes era da Codevasf e da 
Compesa, e que infelizmente a 
gente sabe que a Compesa não 
fez o seu dever de casa, não só 
na área irrigada como em mui-
tos bairros de Petrolina que ain-
da estão a desejar. E é por isso 
que a prefeitura vem tocando 
o processo de fazer uma nova 
licitação do sistema de abaste-
cimento de água e saneamento 
básico, Então já está no nosso 
planejamento, estamos agora 
muito próximo de estar lan-
çando este edital da nova licita-
ção. E isso inclui a construção 
das creches, porque a partir de 
agora a prefeitura vai ser dona 
das áreas públicas, o que antes 
era da Codevasf, então você não 
poderia construir equipamentos 
públicos sem você ter o aceite da 
União e isso a gente sabe que até 
que chegue em Brasília, em Bra-
sília passe por todos os órgãos 
burocráticos federais e volte...dá 
no mínimo um ano, dois anos 
para poder conseguir. Então a 
partir do momento que a prefei-
tura municipaliza e assume o do-
mínio dessas áreas, o trâmite fica 
muito mais fácil. E não por isso, a 
gente tenha deixado de fazer, é só 
olhar o N5, a prefeitura não tinha 
área, mas alugamos um prédio e 
fizemos uma das maiores creches 
que temos na Rede Municipal. 

Jonas Santos 
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Obras de pavimentação iniciaram na periferia do município

Durante seu mandato, Prefeito segue bem avaliado pela população
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Um novo futuro para o 
tratamento de queimaduras

Casos de Chagas chamam 
atenção no Sertão

Palestra expõe avanços da 
Odontologia Digital 

A utilização da pele de tilápia tem ganhado grande repercussão e NASA vai 
levar projeto para o espaço

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, um milhão de 
pessoas sofrem queimadu-
ras por ano no Brasil, sendo 
a maior parte delas de bai-
xa renda. O tratamento das 
queimaduras pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), na 
maioria dos serviços de quei-
mados, é feito com pomada e 
gaze para curativos, que são 
trocados a cada dois ou três 
dias, conforme a gravida-
de da ferida. O que gera um 
custo elevado para esse tipo de 
tratamento.

A partir de estudos desen-
volvidos pelo médico pernam-
bucano Marcelo Borges, a uti-
lização da pele de tilápia pode 
ser uma forte alternativa para o 

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

tratamento das queimaduras. De 
material facilmente encontrado 
em mercados, a pele do peixe di-
minui em 50% a dor da queima-
dura, além de chegar a um custo 
57% menor que os tratamentos 
convencionais. “Uma das coisas 
mais importantes do curativo 
com tilápia é que na queimadu-
ra superficial, a de segundo grau, 
ela fica até o final da cicatrização, 
algo em torno de dez dias, sem 
precisar trocar diariamente”, 
explica o médico.  Apesar de ter 
nascido em solo pernambucano, 
o projeto passou a ser desenvol-
vido no Ceará, contando ainda 
com um financiamento de cer-
ca de R$ 2 milhões da Compa-
nhia Energética do Ceará. Com 
o avanço dos estudos, o projeto 

SaúdE

A Secretaria de Saúde de 
Pernambuco está em alerta com 
o município de Ibimirim, onde 
houve um surto agudo da doen-
ça de Chagas. O caso ocorreu, 
possivelmente, após um gru-
po de pessoas participarem de 
um retiro religioso na região, 
durante a Semana Santa. Ao 
todo, 77 pessoas participaram 
do retiro, onde, até o último dia 
31 de maio, 20 delas tiveram 
resultado laboratorial positi-
vo para a doença. Dessas, oito 
estão internadas no Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz 
(HUOC), na região central do 

foi um dos selecionados pela 
Agência Espacial Norte-Ame-
ricana, para participar da com-
petição global Cubes in Space e 
ser levado à órbita pela Admi-
nistração Nacional de Aeronáu-
tica e Espaço (NASA). “Vai ser 
avaliado se a parte bioquímica, 
sobretudo o colágeno, sofre 
alguma alteração significativa 
que possa afetar na aplicabi-
lidade da pele de tilápia como 
curativo biológico”, aponta 
Borges. A expectativa é de que, 
com os testes feitos no espaço, 
os pesquisadores possam for-
necer informações importantes 
para futuras aplicações da pele 
e  sobre como o material pode 
reagir às variações do ambiente 
externo.

Recife, com quadro estável. As 
demais iniciaram o tratamento 
em casa. “É muito raro você ter 
um surto de doença de Chagas 
agudo assim, nessa magnitu-
de”, diz o chefe do Serviço de 
Infectologia do HUOC, Deme-
trius Montenegro, que afirma 
que o serviço não percebeu 
inicialmente que se tratava da 
doença, visto que os sintomas 
podem ser confundidos com 
os de arboviroses. A SES deu 
início à busca por insetos do 
tipo barbeiro contaminados, 
na região onde foi realizado o 
evento.

O implantodontista e espe-
cialista em Odontologia Digi-
tal, Alan Costa, só precisou de 
alguns minutos para prender 
a atenção dos cirurgiões-den-
tistas e estudantes de Odon-
tologia, reunidos na noite do 
último dia 24 de maio, no Pe-
trolina Palace Hotel. 

De Curitiba, o professor es-
teve na cidade sertaneja para 
ministrar a palestra “Trans-
formação Digital – Uma Nova 
Era da Odontologia”, onde 
destacou alguns avanços tec-
nológicos do segmento. "Hoje, 
podemos com eficiência e segu-
rança fazer o passo a passo do 
chamado ‘planejamento rever-
so digital’. Esses avanços são 
cada vez mais indispensáveis 
nos tratamentos reabilitadores 
e em praticamente todas as es-
pecialidades odontológicas", 

enfatizou Alan Costa. Em outro 
momento, o professor exibiu os 
scanners intra-orais, que che-
gam para substituir as molda-
gens e o escaneamento de face, 
que vem se tornando uma va-
liosa ferramenta para a odonto-
logia moderna em todo mundo. 
Para o cirurgião-dentista, Ciro 
Falcão, a palestra além de opor-
tuna também esclareceu muitos 
pontos importantes especifica-
mente para sua especialidade, a 
Dentística.

A palestra gratuita foi pro-
movida pela Unimagem (Uni-
dade de Imagens da Face) que 
completou 25 anos e, para am-
pliar e atualizar os conhecimen-
tos dos cirurgiões-dentistas na 
região, já trouxe profissionais 
nas áreas de radiologia, tomo-
grafia, implante, estética e ad-
ministração. 

 Colocação da pele para tratamento de queimadoras em pacientes do Instituto José Frota, em Fortaleza
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O diretor de programação Carlos Britto, administrativo 
Padre Givanildo José ladeando o diretor-presidente bis-
po Dom Francisco Canindé Palhano durante a migração 
de Emissora Rural AM para Rural FM.

A cirurgiã-dentista, Silvia Borges celebrou idade 
nova com o belo Sarau, na foto, com o filho Pedro, 
no teatro da Fundação Nilo Coelho em Petrolina-
-PE. Felicidades!

A influencer digital recifense Cuca Amorim com as em-
presárias Cibely e Cintya Valois durante a realização do 
1º Fashion Meeting em Serra Talhada/PE.

Este é o coreógrafo Francisco 
Chagas Sales, o homenage-
ado da 12ª edição do Aldeia 
Vale Dançar, o maior festi-
val de dança do Vale do São 
Francisco.

A bela cantora Camila Yasmine que se despiu de todos os 
preconceitos e apresentou o show 'Abayumi' na abertura do 
Aldeia Vale Dançar.

Um click exclusivo da ginasta Daniele Hypólito em recente 
visita ao Vale do São Francisco.

O Comandante do Anexo 1 Petrolina, Ten. Cel. Mar-
cílio Amorim Pereira, Ten. Cel. Paulo Henrique San-
tiago Paiva e Cel. Erivaldo Raimundo da Silva, D. 
Maria dos Anjos Cavalcante na solenidade do 53º 
aniversário do Colégio da Polícia Militar de Pernam-
buco, e 8º de Petrolina, na Univasf em Juazeiro/BA.

A diretora do Cantinho do Aconchego, 
Edvania Nascimento, instituição que 
cuida de idosos em Petrolina, homena-
geada pelo vereador Paulo Valgueiro 
com o diploma e a Medalha de Cidada-
nia e Direitos Humanos Vereadora Ma-
ria Maga.
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Em Caruaru, o maior São João 
do País já começou

Salgueiro vai contar com três dias de festas

Caruaru realizou a abertura dos seus festejos no primeiro dia de junho

Junho mal começou e 
Caruaru já deu início às 
suas comemorações de São 
João. Ao todo, são 24 polos, 
com atrações para todos os 
gostos por quase dois me-
ses. O ciclo junino segue 
até o dia 14 de julho, com 
atrações que vão desde o 
forró pé de serra, à músi-
ca eletrônica. Para 2019, a 
prefeitura continua com a 
propostas dos anos anterio-
res, fazendo um São João 
descentralizado, contem-
plando vários bairros do 
município com mais de 500 
apresentações culturais. 
A novidade fica por conta 
do Polo Monte Bom Jesus, 
que terá programação juni-
na pela primeira vez, rece-
bendo apresentações com o 
mais autêntico e tradicional 
forró. Nos demais polos, 
grandes nomes como Elba 
Ramalho, DJ Alok, Bruno e 
Marrone, Marília Mendon-
ça, Petrúcio Amorim, Léo 
Santana, Zé Neto e Cristia-
no, sobem aos palcos e pro-
metem esquentar as noites 
caruaruenses. Para esse ano, 
a prefeitura espera superar 
os números de 2018, onde a 
cidade recebeu mais de 2 mi-

Vanessa Santos
redacao@jornaldosertaope.com.br

lhões de pessoas, resultando 
em quase mais de 97% de 
ocupação da rede hoteleira, 
gerando seis mil empregos 
diretos e indiretos e movi-
mentando a economia local 
em torno de R$ 200 milhões.

Comidas gigantes
Já tradicional durante os 

festejos juninos, o calendário 
da festa das Comidas Gigan-
tes, em Caruaru, teve início 
ainda no mês de maio. Em 
2019, serão 42 tipos de co-
midas gigante, como cuscuz, 
dobradinha, munguzá, xerém, 
caldinho, bolo de milho e mui-
to mais. O calendário da festa 
segue até o dia 14 de julho. 

O tradicional São João 
Sertanejo, do município de 
Salgueiro, vai começar no 
dia 22 de junho e segue até 
o dia 24. Serão três dias de 
festas, sempre na Praça da 
Bomba. A abertura da pro-
gramação vai ser com o São 
João da Terceira Idade, 
com a apresentação de João 
Cláudio Sá, a partir das 18h. 
A noite ainda vai receber o 
Forrozão Jeito Vaqueiro, Ar-
naldo Xareu, Paulo Sampaio 
e Forrozão Tropykália. O en-
cerramento dos festejos, já 
no dia 24, vai ficar por conta 
da dupla Sirano e Sirino.

Confira a programação

Dia 22/06 - Sábado
18h – São João da terceira idade – João Cláudio Sá
20h – Forrozão Jeito Vaqueiro e Arnaldo Xareu
22h – Paulo Sampaio
00h – Forrozão Tropykália

Dia 23/06 - Domingo

19h30 – Toizinho Bahia
21h – Herinho Monteiro
22h – Danilo Pernambucano
00h – Ranieri e Banda

Dia 24/06 – Segunda

20h – Edgar do Cedro
22h – Zeca do Acordeon e Forró do Baião
00h – Sirano e Sirino

CDL inova e lançará shopping 
virtual para impulsionar comércio 

no Vale do São Francisco
A praticidade de poder visitar uma loja e comparar ofertas, vai 

estar na palma das mãos dos consumidores petrolinenses que já 
podem aguardar uma novidade no Vale do São Francisco. De olho 
neste mercado digital, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petroli-
na (CDL), sai na frente e lança no mês de junho o Shopping CDL. 
Uma plataforma virtual de exposição de produtos, ofertas e 
classificados que tem como objetivo ser uma ponte entre o co-
merciante e o cliente, onde as lojas anunciam de forma simples 
e ilimitada seus produtos e paralelo a isso, o comprador os ad-
quire de forma rápida e econômica e o melhor o cliente terá o co-
mércio do Vale do São Francisco a um click, tudo num só lugar.  
De acordo com o presidente da CDL, Manoel Vilmar, o mer-
cado de E-Comerce tem crescido a cada dia, e esta fer-
ramenta pretende ser mais um canal de oportunidades 
para todo o comércio de produtos e serviços da cidade. 
“A CDL, tem sempre conversado com os lojistas e está sem-
pre atenta às novas tecnologias. Não tenho dúvidas de que a 
internet é um mundo de novas possibilidades em que as lo-
jas serão vistas de forma acessível aos seus clientes, além de 
ser mais um canal para aumentar as vendas”, disse Vilmar. 
Outro ponto destacado por Manoel Vilmar é que inicialmente 
não será feito pagamento pelo site.  O Shopping CDL funciona-
rá como uma vitrine de produtos e serviços que ficarão dispo-
níveis no site www.shoppingcdlpetrolina.com.br e aplicativo. 
A novidade para o consumidor é que terá itens em promoção, onde 
os usuários pegam seus cupons preferidos (é gerado um número) e 
usam diretamente no estabelecimento. Os lojistas que tenham inte-
resse em fazer parte do Shopping CDL podem ligar no telefone: (87) 
3862-1322 e agendar com um dos consultores.

 Mais de 500 atrações devem passar pelos Polos descentralizados 
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Tradicional, São João de Arcoverde 
homenageia sanfoneiros

Arcoverde vai realizar 
um São João repleto de 
atrações artísticas e cultu-
rais. Entre os dias 21 e 29 
de junho, o município vai 
oferecer 10 polos de ani-
mação, sendo dois voltados 

para gastronomia e diver-
são, e oito para as atrações 
artísticas e culturais. A ex-
pectativa da Secretaria de 
Turismo e Eventos é rece-
ber um público de cerca de 
60 mil pessoas por dia de 

evento. Conhecida como 
Capital do São João, Ar-
coverde promete uma fes-
ta bem animada, que vai 
contar com atrações como 
Leonardo, Alceu Valença, 
Xand Avião, Gabriel Diniz e 
muito mais. Uma das prin-
cipais atrações para os tu-
ristas, e até moradores da 
região, é a ornamentação 
típica que, mais uma vez, 
vai contar com a assinatu-
ra do artista plástico Sued-
son Neiva, que leva para a 
decoração a sanfona como 
elemento principal. “"Este 
ano os sanfoneiros da re-
gião, como Zezinho da San-
fona, Pé de Gréia, Zé Coco, 
Giovane do Acordeom e 
Cícero do Acordeom serão 
os grandes homenageados, 
então nada mais justo do 
que priorizar o instrumento 
como item visual na com-
posição da decoração”, ex-
plicou o artista plástico.

Confira lista dos Polos
Polo Multicultural (na Praça da Bandeira);

Polo Raízes do Coco (Alto do Cruzeiro);

Polo das Artes (no Largo do Cecora);

Polo Pé de Serra (Praça Winston Siqueira);

Polo da Poesia (no bairro do São Cristóvão);

Estação da Cultura (na antiga estação ferroviária);

Polo Rubens Pastos (antigo Polo do Rock, na escadaria ao 
lado do Cecora);

Polo Vila de Rio Branco (na Praça Winston Siqueira);

Polo da Gastronomia (ao lado da Praça do Senadinho);

Polo de Diversão, com parque para crianças e jogos lúdicos.

Arte Robson Lima

Entre as atrações estão Xand Avião, Alceu Valença e Leonardo
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Petrolina prepara uma festa de 
São João com diversos ritmos

Serra Talhada valoriza a 
cultura local

Petrolina está de olho no 
título de “Cidade mais badala 
no São João”. É que o muni-
cípio preparou uma progra-
mação para todos os gostos, 
entre os dias 14 e 23 de junho, 
reunindo ritmos como o axé, 
arrocha, sertanejo e forró. A 
festa vai acontecer no Pátio 
de Eventos Ana das Carrancas 
e a expectativa é que cerca de 
700 mil pessoas passem pela 
cidade durante os festejos. En-
tre as atrações, nomes como 
Ivete Sangalo, Luan Santana, 
Cavaleiros do Forró, Alok, 
Wesley Safadão, Marília Men-
donça, Bell Marques, Zezé di 
Camargo e Luciano prometem 
animar o público. A grade de 
eventos vai contar ainda com o 
tradicional Concurso de Ruas 
Ornamentadas, que vai ter seu 
resultado divulgado no dia 23 
de junho, além do Forró da Es-
pora, que vai acontecer no dia 
29. Já no dia 30 de junho, a 
Missa do Vaqueiro deve fechar 
a programação, recebendo 
centenas de fiéis e romeiros.

Apoio
O público que for até o pá-

tio de eventos contará com barra-
cas de comidas e bebidas, além de 
banheiros químicos em pontos 
estratégicos para fácil acesso ao 
público. Comodidade também 
na hora de se deslocar, pois, mais 
uma vez, o “Expresso do For-
ró” estará disponível, fazendo o 

transporte do público até a festa. 
O ônibus sai do estacionamento 
do River Shopping e segue direto 
até o pátio, com viagens de ida 
que se iniciam a partir das 19h. A 
venda antecipada das passagens 
já começou através do Portal SG, 
no valor de R$ 10, ida e volta. Os 
ingressos também serão vendi-
dos na hora do embarque.

A Prefeitura de Serra Talha-
da preparou uma festa visando 
fortalecer a cultura local, além 
de incentivar as manifestações 
populares. Dentro da programa-
ção, grandes artistas locais como 
Fábio Diniz e Felipe Filho fazem 
a festa. Com polos descentrali-
zados, a festa deve movimen-
tar diversos bairros da cidade.

Mais segurança
A Secretaria de Defesa 

Social de Pernambuco (SDS/
PE) já deu início à Operação 
São João, levando o trabalho 
de videomonitoramento, que 
era feito apenas no Recife, 
para Caruaru e Serra Talhada. 
"A ampliação do videomoni-
toramento no Estado se deu 
pela necessidade de realizar 
uma cobertura de segurança 
maior", afirmou o secretário 
de Defesa Social, Antonio de 
Pádua.

Prefeitura prepara uma festa para fortalecer a cultura local 

Reprodução Internet
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ESA-PE anuncia projetos exclusivos 
para o advogado do interior

Contingenciamento é necessário para suprir a 
baixa arrecadação de impostos

Cursos de extensão e atualização, seminários, palestras e diversos outros 
programas estão entre as ações

Braço educacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Sec-
ção Pernambuco (OAB-PE), a 
Escola Superior de Advocacia de 
Pernambuco (ESA-PE) tem por 
objetivo aprimorar profissional-
mente e culturalmente os advo-
gados e estagiários inscritos na 
ordem. “O profissional vai contar 
com uma atualização de conheci-
mento e o estudante vai ser orien-
tado sobre as principais ações da 
OAB. Além disso, a ESA também 
é responsável por promover de-
bates sobre temas importantes 
para a sociedade”, explica o ad-
vogado Mário Guimarães, atual 
Presidente da ESA-PE. Criada 
em 1993, a instituição tem cola-
borado na capacitação profissio-
nal, principalmente, dos novos 
advogados do Estado e, segundo 
o Presidente do órgão, a maioria 
das ações são voltadas para o in-
terior. “Sabemos das dificuldades 
que o advogado no interior passa, 
por isso, muitos dos nossos proje-
tos são exclusivos para essas regi-
ões”. Entre as principais ações ci-
tadas por ele, estão as Caravanas, 
que acontecem em diversos mu-
nicípios, com o apoio das 25 sub-

Durante o mês de abril, o 
Governo Federal realizou um 
anúncio sobre o congelamento 
de R$ 1,7 bilhão dos gastos das 
universidades federais. Con-
tingenciamento que, segundo 
o MEC, é aplicado em cima dos 
gastos não obrigatórios, como 
água, luz, terceirizados, obras, 
equipamentos e realização de 
pesquisas. Não afetando despe-

seccionais, levando orientações 
sobre temas específicos, com du-
ração média de três horas. “Con-
tamos ainda com os Seminários 
de Atualização Jurídica, que ofe-
recem conteúdos mais amplos, 
sendo 4 mesas com temas dife-
rentes e duração de um dia in-
teiro. Esse também é um projeto 
para o interior, mas, por ser uma 
ação maior, é realizado nos gran-
des municípios”, destaca Guima-
rães. A ESA é responsável por 
ofertar também programas de 

pós-graduação, realizando ainda 
cursos de extensão nas diversas 
áreas do Direito, palestras, semi-
nários e oficinas práticas. “Nós 
fazemos os cursos pensando nos 
advogados, mas demais interes-
sados também podem participar. 
Basta acompanhar nossa agenda 
no site e redes sociais”, completa 
o Presidente. Entre as novidades 
para esse ano, a ESA vai passar 
a oferecer um programa de pós-
-graduação híbrida, com conteú-
dos presenciais e online. 
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sas obrigatórias, como assistên-
cia estudantil e pagamento de 
salários e aposentadorias. Consi-
derando todas as universidades, 
o corte total representa 24,84% 
dos gastos não obrigatórios e 
3,43% do orçamento total das 
federais. Para o órgão, a medi-
da foi necessária devido à baixa 
arrecadação de impostos. Caso 
o esse quadro reverta, os valores 

Tikinha Albuquerque
Diretora Executiva

Coaching & PNL

A vida é mesmo um sopro…
Em 2019 tivemos algumas bruscas despedidas... Jorna-

lista que avisou que em 20 minutos chegaria para almoçar e 
não chegou... Enchentes que matou e levou embora sonhos 
de uma vida inteira... Incêndio que cessou a vida de vários 
jovens... Barragem que estourou soterrando muitas vidas e 
sonhos, alterando inclusive a geografia do Brasil... Cantor 
que iria fazer uma surpresa para namorada e não chegou.... 

Em 10 minutos tudo pode mudar!  Às vezes, nem pre-
cisam dos 10 min, apenas 1 segundo e tudo pode mudar… 
para pior ou melhor…Para alguém chegar ou nos deixar… 
Lacunas ficam… Saudades apertam… Sorrisos se esvaem…

Nós esquecemos de um pequeno detalhe, o futuro não 
existe, porque quando ele chega, já é hoje. Portanto, tudo 
o que temos, temos agora, tudo o que somos, somos agora.

A vida é mesmo um sopro … Ouvimos com frequência 
histórias diversas e mesmo assim saímos de casa como se 
nunca nada fosse ocorrer conosco, quero aqui maus uma 
vez enfatizar para que eu e você, paremos de perder tempo 
com o que nada nos acrescenta.

Não vale a pena cara fechada, noites em claro, medo de 
arriscar, a distância dos familiares e amigos, trocar o sor-
riso de um filho por tela de celular, trocar o bate papo com 
amigos pelas redes sócias, dar “Like” em todas as fotos do 
melhor amigo e passar mais de 1 mês sem ouvir a sua voz.

A vida é mesmo um sopro… Não espere o melhor dia 
para vestir aquele vestido, para tomar o melhor vinho, para 
ligar para quem tem saudade…

A vida é mesmo um sopro… A única certeza que temos 
é que a morte é certa… Somos humanos, muitos de nós, me 
incluo nessa lista, não lida de maneira fácil e natural com a 
morte… Nem sei se quero lidar…

A vida é mesmo um sopro… “Somos insignificantes. Por 
mais que você programe sua vida, a qualquer momento 
tudo pode mudar.” Frase que carrego comigo do inesquecí-
vel Ayrton Senna.

O que está em nossas mãos é a vontade de viver, de ser-
mos gratos pelo que temos, pelas pessoas à nossa volta… fa-
mília, amigos, amores... e deixarmos de desperdiçar nossa 
energia com o que não vale a pena. 

O segredo de viver é simplesmente VIVER... A pior tra-
gédia não é morrer... e sim não VIVER.

Enfim... quais tem sido as suas escolhas?

Presidente da ESA, Mário Guimarães, prioriza o advogado do interior

contingenciados podem voltar 
às universidades. 

Reitores de universidades de 
todo o país dizem ser impossível 
as instituições funcionarem com 
esse bloqueio. “Não consigo pen-
sar em um setor para concentrar 
os bloqueios”, afirmou o pró-rei-
tor de planejamento da Univer-
sidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Thiago Galvão.
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